ZADANIA DLA OKRĘGU WYBORCZEGO NR 1– ZADANIA INWESTYCYJNE
Lp.

Zadanie

Lokalizacja

1

Podłączenie do sieci
kanalizacyjnej
budynków nr 3 i 5
przy ul.
Słonecznikowej

Elbląg,
ul. Słonecznikowa
3-5

Remont alejek w
Parku Modrzewie –
etap 1

Elbląg,
Park Modrzewie

2

Szacunkowy
koszt

Możliwość realizacji zadania wskazana przez
Departament/Referat

-

DGM – negatywnie - oszacowana przez
Elbląskie
Przedsiębiorstwo
Wodociągów
i
Kanalizacji Sp. z o.o. wartość zadania
przewyższa kwotę przewidzianą na zadania
inwestycyjne w poszczególnych okręgach;

Upięknijmy Park
Modrzewie remont alejki i
zasadzenie roślin

3

Budowa placu
zabaw dla dzieci
przy ul. Brzeskiej,
obok Biblioteki

4

Remont ulicy Okrzei

ZZM, DGM – negatywnie - koszt realizacji
zadania znacznie przewyższa środki finansowe
przeznaczone na realizację okręgowego zadania
inwestycyjnego;

Elbląg,
Park Modrzewie,
działka 183/12,
obręb 3

Elbląg,
ul. Brzeska

-

Elbląg,
ul. Okrzei

450 000

ZBK- negatywnie – działka nr 67/16 obręb 11
objęta wnioskiem przeznaczona jest docelowo
do
dzierżawy
dla
budynku
Wspólnoty
Mieszkaniowej przy ul. Brzeskiej 5-7-9-11, a
następnie zbycia na cele mieszkaniowe zgodnie
z przepisami ustawy o własności lokali i ustawy
o gospodarce nieruchomościami. Realizacja tego
zadania wyłączy możliwość wydzierżawienia
Wspólnocie terenu przyległego do budynku.
DZD – pozytywnie - wykonanie remontu ul.
Okrzei na odcinku od ul. Daszyńskiego do ul.
Rechniewskiego;
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Zadanie

5

Wybieg dla psów w
Parku Modrzewie

6

Rewitalizacja
terenu/parku po
byłym cmentarzu
żydowskim u zbiegu
ulic Browarnej i
Brzeskiej

7

Upamiętnienie
cmentarza
żydowskiego –
utworzenie
lapidarium i
przywrócenie
nagrobków
(macew) na
cmentarz przy ul.
Brzeskiej

Lokalizacja

Elbląg,
ul. Mazurska,
działka 183/12

Szacunkowy
koszt

-

Możliwość realizacji zadania wskazana przez
Departament/Referat

DUA – negatywnie - nie ma możliwości
wyznaczenia dobrej lokalizacji dla tej inwestycji
bez stworzenia całościowej koncepcji Parku
Modrzewie uwzględniającej:
- historyczny kształt parku oraz możliwości
odtworzenia tego kształtu w większym lub
mniejszym stopniu,
- określenie programu funkcjonalnego parku,
- określenie charakteru parku oraz elementów jego
wyposażenia;
ZZM – pozytywnie - jego realizacja wpłynie na

Elbląg,
róg ul. Brzeskiej i
Browarnej

Elbląg,
ul. Brzeska,
działka 67/15,
obręb 11

157 500

-

wzrost walorów estetycznych parku oraz
komfortu poruszania się i spędzania czasu w
jego obrębie;
DGM – pozytywnie;
DPKiT – negatywnie - zakres ewentualnego
utworzenia lapidarium i jego formy (np.
konieczność postawienia trwałego ogrodzenia
wokół cmentarza żydowskiego, kwestia jego
dostępności) należy uzgodnić z przedstawicielem
Komisji Rabinicznej ds. Cmentarzy Żydowskich w
Warszawie. Na wszystkie prace prowadzone w
obrębie cmentarza żydowskiego należy uzyskać
akceptację tej Komisji;
ZZM - negatywnie nie ma możliwości
realizacji, ponieważ nie możemy decydować za
Gminę Żydowską o sposobie upamiętniania
miejsca
pochówku
zmarłej
społeczności
żydowskiej;
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8

9

Zadanie
Zakup Budynku
Bramnego w Parku
Modrzewie i
utworzenie tam
małego Muzeum
Detalu
Architektonicznego
Remont chodnika przy
ulicy Poprzecznej
(domki), założenie
spowalniaczy na
jezdni

Lokalizacja

Szacunkowy
koszt

Elbląg,
ul. Mazurska,
działka 183/12,
obręb 3

-

Elbląg,
ul. Poprzeczna,
działka 30

-

Możliwość realizacji zadania wskazana przez
Departament/Referat

DGNiG - negatywnie - nieruchomość
użytkowaniu wieczystym ZHP;

w

negatywnie – brak wymaganej ilości osób
popierających projekt – błędne dane osoby
popierającej;
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